
  
  ـ بهمن دلو ، گذر ازآکواریوس
  اوگیاسهاي تمیز کردن اسطبل: یازدهم ماموریت

مدتها ،  که داشتل ـندین اسطبـچ اسـیپادشاه اوگ
ر ـرزمین او سایه افکنده و هـعون بر سطا .تمیز نشده بودند

هرکولس، در . گرفتی میـربانـبیشتر و بیشتر ق ،روز
 وظیفه داشت به سرزمین اوگیاس ،یازدهمین ماموریت خود

باري ن فضاي شرارتچنیهاي او را از سفر کرده و اسطبل
اما پادشاه که باور نداشت کسی بتواند یا بخواهد . تطهیر گرداند

دار ئولیت را عهدهـی عظیم، این مسپاداش چشمداشتبدون 
    : ر گرفتـدر نظ طلبیواین دـراي چنـبرایطی را ـش ؛ودـش
از عهده تمیز  در طول یک روز،  توانستمیرکولس ـاگر ه« 

را اه ـهاي پادشلهم از گَـک دهـ،  یبر آید ها طبلـنمودن اس
و در غیر این صورت، جان و مال او از آنِ  گشتمیصاحب 

  ».شدپادشاه می
این ماموریت،  انجام چگونگیهرکولس پس از تعمق بر 

ود که در آن نزدیکی جاري ـشاي میمتوجه دو رودخانه
او با قدرت و . دنزمیرقه ـلی در ذهنش جـو راه ح هستند

ا هطبلـها را به سمت اسمسیر رودخانه، ناپذیرفـی وصـتالش
که هرکولس در دو اي ناگهان از دو دریچه. سازدمنحرف می

آسا جریانی سیل، حفر کرده است هادرون دیوار ،جهت مخالف
ه در طول این دوران هایی کی ناپاکیـو تمام هتـجاري گش

اك ساخته و ـپ ،خود ان امواجــدر جریرا  اندانباشته شده
این ماموریت سنگین را در یک روز به پایان  او که. زدایدمی
 ه تا این خبر را به ایشان، به قصر پادشاه روانه شدرساندمی

و  هه شدبرافروخت ،خبراین پادشاه پس از شنیدن . ابالغ نماید
ها بودند که اسطبلها را تمیز که این رودخانه آوردمیفریاد بر

 ايقصد داشته و  در انجام این مهم نقشی نداشته تواند و کرده
بسا تخت پادشاهی را از ها و چه هتمامی گلّ با نیرنگ و تزویر

خیلی رسد که به هرکولس دستور میسپس . آن خود کنی
. باز نگردد را ترك کرده و هرگز به آنجاآن سرزمین فوري، 

 ، اشدر مسیر بازگشت او معلم باطنیگردد و هرکولس باز می
و بدون  عمل غیرشخصی «:دهد کهبه او مژده می

و است  خدمتگزاري جهانی ساختهاو را مبدل به  ،چشمداشتش
براي او در نظر گرفته شده بود،  خوانِ یازدهمآن پاداشی که در 

  ». تا ابد متعلق به وي خواهد بود
  :یازدهم از خوانِ گذرتفسیر افسانۀ 

خدمتگزار جهانی را در این ماموریت، ضرباهنگ هرکولس 
در  ان،شاگردبارز  ۀکه نشان ، ضرباهنگیآوردبه ارتعاش در می

کنیم که ما در عصري زندگی می. باشدعصر آکواریوس می
به  ما مساله آلودگی و فساد، یکی از مسایل قابل تأمل و بررسی

 موظف بود آلودگی چه هرکولس به عنواناما آنآید شمار می
تنها در سطوح فیزیکی نبود ـ بلکه این ، نماید سازيپاك

ت علّ ،که در درجه اول یزیکی و مادي هستندهاي فهخواست
 پادشاه. انددر سطوح گسترده شده ،ايبروز چنین ناپاکی

وجه مادون انسان یا همان شخصیت نمادي است از  یاس،اوگ
اما  پیدا کندسیطره  هاي خودشبایست بر خواستهکه می آدمی

سانی ـهاي نفتهـخواس ،ايهـختـگسیشکل لجام در عوض به
از به طرزي نابه جا این گونه است که و ؛ سازدا میـرا ره خود

گران را نیز به خطر ـات دیـکند و حیاستفاده می ،ذخایر انرژي
  . اندازدمی

وح، آغاز به هنگامی که پرتوهاي درخشان انرژي ر
خود را بر  لطۀس ،»شخصیت«د، ننمای روابط غلط استحالۀ

روح،  درنتیجه دهد وقلمروي تحت فرمانش از دست می
اکم ـروح ح. آوردبدست میبه دیگران  ی براي خدمتفرصت
حیات و  کنندةآبهاي تطهیربواسطه نیروي خود،  شود ومی
سازد، تمامی موانع روانه می ،ق را به سمت جهان شخصیتعش

همراه  به راشکند و بذر آگاهی جمعی و وحدت را در هم می
 با دیگران جمعی توانایی همکاريِ«این امر به معناي . آوردمی

، عملکردي هماهنگ که اکنون از »قصدي واحد است ضمن
لشخصیتی  مدد  ،یح نیروهادهی صحنظور جهتـه مـب ،متحو

گردد خدمتگزاري جهانی میبه مبدل  ،شاگرد بنابراین. گیردمی
ضایعات مادي پرداخته و انی از ـیر قلمروي انسـکه به تطه

تر و تر، خالصادهس براي ورود به زندگیاست که گونه این
  .رساندیاري میبه همگان تر، مهمتر از همه، متحد

  
  :آکواریوس راهنماي اصلیِ

  ».حاکم باشددر شکل،  نهفته بگذار تا خواست « :وجه شخصیت
 ».اميگان جارـراي تشنـیاتم که بـمن آب ح«  : وجه روح
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The Labours Of Hercules, Aquarius 


